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RESUMO 

O artigo em questão realiza uma análise da satisfação do cliente de um 

supermercado do interior de São Paulo utilizando indicadores de satisfação. Para 

facilitar utilizou-se o google formulários para realizar a pesquisa e enviar aos 

clientes. Houve também quem respondesse no próprio estabelecimento e na 

sequencia inserido no google formulários para geração de gráficos e posteriores 

análises. Com base nas informações coletadas através de perguntas fechadas 

foram gerados dados em forma de indicadores que foram demonstrados através de 

gráficos. Assim podendo tirar informações do que os clientes estão ou não 

satisfeitos com o supermercado. Como resultado, verificou-se que o supermercado 

tem pontos positivos, mas ainda precisa de algumas melhorias, como por exemplo o 

setor de hortifruti, onde vários clientes sugeriram algumas melhorias, como por 

exemplo melhorar na organização e também na qualidade dos produtos oferecidos 

no setor de hortifruti. Vale ressaltar que no gráfico onde cita a qualidade dos 

produtos de forma geral, há uma satisfação considerável. 

 

Palavras Chaves: Indicadores, satisfação, clientes. 

 

INTRODUÇÃO 

 Nos dias atuais, os clientes veem buscando mais praticidade e variedades de 
preços, com foco na qualidade do serviço e do produto. 

Com o surgimento de novos mercados na região, a concorrência vem se tornando 
cada vez maior, gerando grande exigência dos clientes. 

 Com base nisso, realizou-se uma pesquisa de satisfação em busca de 
melhorias, novas ideias e foco nas necessidades dos clientes. 

A empresa analisada fica localizada no interior do estado de São Paulo, na 

cidade de Amparo. É uma empresa de pequeno porte que atua há quatro anos no 

mercado varejista. Conta com 60 colaboradores divididos em oito setores que são 

eles: 7 no Açougue, 8 no Frios, 8 na Padaria, 5 Repositores, 2 em Serviços Gerais, 4 

na Expedição/Logística, 2 na Rotisserie e 24 na Frente de Caixa. Conta com preços 



 

 

 

 

acessíveis, e grandes variedades de produtos. E está em busca de crescimento e 

melhorias para satisfazer os clientes. 

 OBJETIVO 

 O objetivo geral desse artigo foi de realizar uma pesquisa de satisfação em 
busca de melhorias, novas ideias e foco nas necessidades dos clientes. 

 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 Na sequência serão tratados os temas necessários para melhor entendimento 
do artigo. 

 

Satisfação do Cliente 

 Já para Garvin (1992), para satisfazer os clientes, as empresas têm que 
melhorar a sua qualidade, assim acabará obtendo sucesso em cima de seus 
concorrentes, diminuindo seus prejuízos, gastos e ocasionando lucros. 

 Para Kotler e Armstrong (1999), para acontecer uma fidelização do cliente, as 
organizações têm que atender as expectativas do seu cliente. Essas expectativas 
são criadas através de indicações de amigos ou familiares, campanhas publicitárias 
entre outros. 

 Já para os autores Oliveira, Pelissari e Coelho (2013), para saber qual é a 
satisfação do cliente, primeiro deve-se definir qual indicador utilizar para medir essa 
satisfação. 

 

Indicadores de satisfação 

 Segundo o autor Meireles (2004), os indicadores sobre o cliente devem 
possibilitar a níveis correntes e tendências dos principais indicadores sobre o cliente 
e sobre o mercado, as metas estabelecidas e os indicadores que avaliam as práticas 
da gestão e desempenho. As pesquisas indicadas podem ser mostradas em 
resultados em tipos de cliente, tipos de produto ou o segmento do mercado. 

 Ainda para Meireles (2004), no que se refere ao cliente e mercado devem ser 
incluídos nos indicadores direcionas, tais como: reclamações, devoluções, número 



 

 

 

 

de cliente visitado etc. Em contrapartida, os indicadores de resultantes podem ser 
avaliados através de fidelidade do cliente, insatisfação do cliente ou satisfação. 

 Para Oliveira, Pelissari e Coelho (2013), para analisar a satisfação do cliente 
deve-se levantar indicadores de satisfação representativa a empresa que atua e a 
área que deseja saber que está ou não agradando os clientes. 

 Ainda para os autores, para fazer essa análise o supermercado deve atender 
completamente os desejos de seus clientes. Assim, entrando a fundo em identificar 
corretamente os objetivos que a empresa tem que analisar para colocar o indicador 
certo no processo. 

 

Indicadores de desempenho 

 Já para Francischini, A. S. N.; e Francischini, P. G.;(2017), indicadores de 
desempenho são uma das técnicas usadas pelas organizações que permitem um 
acompanhamento com bastante precisão. 

 Para Patel (2018), esse tipo de indicador é muito bom para acompanhar como 
está funcionando a empresa, acompanhando o que está bom ou o que precisa de 
uma atenção maior. 

 Francischini, A; e Francischini, P; (2017), afirmam ainda que os indicadores 
de desempenho são bons também para analisar o desempenho da empresa. Mas 
muitos indicadores para somente um gestor pode acabar sendo prejudicial, pois o 
gestor não consegue analisar profundamente o indicador, e acaba se confundindo 
ou se atrapalhando. 

 Existem diversos tipos de indicadores de desempenho cada um com uma 
finalidade diferente, essas ferramentas podem ser quantitativas ou qualitativas que 
depende de quem está acompanhando o processo ou do tipo de indicador que você 
vai utilizar. (OLIVEIRA, 2018). 

 

METODOLOGIA / DESENVOLVIMENTO 

 
 A pesquisa em questão foi realizada utilizando a ferramenta Google 
Formulários onde foi criado um questionário de 10 questões fechadas (conforme 
Anexo 1) que foram respondidas através de e-mail e entregues a clientes no 
supermercado pesquisado. 



 

 

 

 

 A pesquisa foi enviada para 15 clientes, porém respondidas por 7.  Das 7 
pesquisas respondidas, 2 foram via e-mail e as demais 5 foram preenchidas a mão e 
posteriormente inseridas no Google Formulários. 

 Os resultados da pesquisa realizada serão explicados na sequência. 

  

RESULTADOS 

 Abaixo resultados da pesquisa de satisfação de cliente realizada no 
estabelecimento citado. 

 

Figura 1: Satisfação de Atendimento 
Fonte: Dados elaborados pelos autores. 

 

 Com base na figura 1, 42,9% dos clientes estão satisfeitos com o atendimento 
do estabelecimento. 



 

 

 

 

 

Figura 2: Qualidade de Produtos 
Fonte: Dados elaborados pelos autores. 

 

 Na figura 2, 42,9% dos clientes estão satisfeitos com a qualidade dos 
produtos do estabelecimento. 

 

Figura 3: Localização dos Produtos 
Fonte: Dados elaborados pelos autores. 

 

 Verifica-se na figura 3, que 85,7% dos clientes alegam que os produtos estão 
facilmente localizados no estabelecimento. 

 



 

 

 

 

 

 

Figura 4: Organização dos Produtos 
Fonte: Dados elaborados pelos autores. 

 

 Na figura 4, 28,6% dos clientes avaliam como bom a organização dos 
produtos no estabelecimento. 

 

Figura 5: Acessibilidade do estabelecimento 
Fonte: Dados elaborados pelos autores. 

 

 Verifica-se na figura 5, 100% dos clientes consideram que o estabelecimento 
atende as necessidades especiais para pessoas portadoras de deficiências. 



 

 

 

 

 

 

Figura 6: Limpeza do estabelecimento 
Fonte: Dados elaborados pelos autores. 

 

 Com base na figura 6, 71,4% dos clientes consideram boa a limpeza do 
estabelecimento e 14,3% consideram razoável a limpeza do estabelecimento. 

 

Figura 7: Analise de preço com o do concorrente 
Fonte: Dados elaborados pelos autores. 

 
 Com base na figura 7, 71,4% dos clientes acham razoável o preço do 
supermercado em relação ao dos concorrentes. 



 

 

 

 

 

Figura 8: Sistema Self Checkout 
Fonte: Dados elaborados pelos autores. 

 

 Analisa-se na figura 8, que 42,9% dos entrevistados consideram ruim o 
sistema de self checkout do supermercado. 

 

Figura 9: Nota do estabelecimento 
Fonte: Dados elaborados pelos autores. 

  

 Na figura 9, 42,9% dos entrevistados consideram bom o supermercado, já 
14,3% considera o estabelecimento razoável. 



 

 

 

 

 

Figura 10: Sugestões ou reclamações 
Fonte: Dados elaborados pelos autores. 

 

 A figura 10 mostra as sugestões para melhoria do supermercado, onde 
predomina que deve haver melhorias no setor de hortifrúti. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O questionário de perguntas fechadas proporcionou uma pesquisa de 
satisfação dos clientes, apontando como está o contentamento e a visão dos 
clientes em relação aos principais tópicos do supermercado. Já a questão aberta (de 
sugestões e reclamações), apresentou respostas construtivas de melhorias para o 
supermercado na visão dos clientes. Para os indicadores ficarem mais confiáveis 
faltou o interesse dos clientes em responder o questionário, aumentando a 
confiabilidade dos indicadores. 
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ANEXO 1 

Abaixo pesquisa realizada no estabelecimento citado. 

 

1 - Qual o seu grau de satisfação com o atendimento do nosso estabelecimento?  

 

 

2 - Como você avalia a qualidade de nossos produtos?  

 

 

3 - Os produtos desejados foram facilmente localizados em nosso estabelecimento?  

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

4 - Numa escala de 0 a 10, como você avalia a organização dos nossos produtos?  

 

 

5 - Nosso estabelecimento atende as necessidades especiais para pessoas portadoras de 

deficiência?  

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

6 - Como você avalia a limpeza do nosso estabelecimento?  

(  ) Muito bom 

(  ) Bom 

(  ) Razoável 

(  ) Ruim 

(  ) Péssimo 

 

 

 

 



 

 

 

 

7 - Com base nos supermercados concorrentes, nossos preços estão: 

(  ) Muito bom 

(  ) Bom 

(  ) Razoável 

(  ) Ruim 

(  ) Péssimo 

 

8 - Numa escala de 0 a 10 como você avalia nosso sistema de Self Checkout (Caixa 

Inteligente)?  

 

 

9 - Em uma escala de 0 a 10, qual nota você daria para nosso estabelecimento?  

 

 

10 - Deixe aqui sua sugestão ou reclamação para melhor atendê-los!  

 

 


